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Vážení občané Kamenných Mostů, Markovic, Zehub a Žlebů!
Uplynulé tři měsíce, které
uběhly od minulého vydání
Žlebského občasníku, se nesly ve
znamení celosvětové pandemie
onemocnění COVID-19. V naší
zemi byl 13.3.2020 vyhlášen
nouzový stav a zavedena celá řada
opatření, která se samozřejmě
dotkla i naší obce a jejích obyvatel.
Situace si vyžádala rychlou reakci
vedení obce a byl proto sestaven
krizový štáb v počtu 5 členů. Byly
v krátkém čase zajištěny látkové
roušky pro všechny obyvatele starší
dvou let, jejichž rozdělování začalo
od tzv. ohrožené skupiny obyvatel
tj. od obyvatel starších 65 let. Byla
zajištěna a obyvatelům zdarma
rozdána dezinfekce Anti-COVID.
Žlebští dobrovolní hasiči a techničtí
pracovníci zajistili roznos roušek do
domácností, hasiči následně provedli také výdej dezinfekce a opakovaně prováděli ve všech místních
částech dezinfekci veřejných prostor, kde dochází k většímu pohybu

lidí (autobusové zastávky, vlakové
nádraží, obecní úřad, ale např.
i prostranství před obchody). Před
znovuotevřením mateřské a základní
školy došlo k důkladné dezinfekci
i těchto zařízení. Pro seniory nad 65
let byla zajištěna služba donášky
základních potravin a léků do
domu. Prostřednictvím obecního

rozhlasu, mobilního rozhlasu, který
se v této chvíli ukázal být velmi
efektivním prostředkem pro komunikaci s občany, facebookové stránky knihovny a informačního centra
a webových stránek obce, byli
občané informováni o všech vydaných nařízeních a doporučeních
pokračování na straně 2

Anima Čáslav pomáhá seniorům ve Žlebech

Anima Čáslav je obecně prospěšná společnost, která poskytuje
řadu služeb seniorům a zdravotně
postiženým osobám na území města Čáslavi a na základě smlouvy
i občanům okolních obcí. I ve
Žlebech je tato služba občanům
dostupná. Kvalifikovaný personál
poskytuje terénní služby tj. služby
u klientů doma, a tak pomáhá
udržet domácí péči u potřebných
osob. V domácnosti klienta pomáhá při zvládání běžných úkonů
péče o klienta a jeho domácnost,

zajištění stravy a sociální kontakt.
Dále poskytuje služby denního
stacionáře a třítýdenní odlehčovací
pobyty. Odlehčovací pobyty jsou
určeny k usnadnění péče osobám,
které o seniory a zdravotně postižené dlouhodobě pečují tím, že je
na tuto dobu převzata kompletní
péče o klienta.
Anima Čáslav nezabezpečuje
zdravotní služby občanům, tyto
zajišťuje obvodní lékař prostřednictvím zdravotní sestry pro
domácí péči. Zdravotní domácí

péče je poskytována na základě
doporučení Vašeho obvodního lékaře přímo u Vás doma. Domácí
zdravotní péčí jsou zajišťovány
služby týkající se zdraví klienta
jako jsou odběry biologického materiálu (krev, moč), péče o permanentní katetr (tj. močovou cévku),
převazy ran, měření krevního tlaku,
aplikace injekcí, zajištění receptů
na léky popř. dávkování léků a také
komunikace s lékařem.
Více informací na webových
stránkách
www.anima-pecovatelska-sluzba.cz
Kontakt: anima.caslav@centrum.cz
telefon +420 725 023 322
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pokračování ze strany 1
i jejich následných změnách.
Z obecního rozpočtu bylo na
zvládnutí koronavirové pandemie
v naší obci vynaloženo ke dni
27.4.2020 150 118,31 korun. Díky
všem opatřením a občanům, kteří se
k opatřením postavili zodpovědně
a důsledně je dodržovali, se v naší
obci neobjevil žádný potvrzený
případ onemocnění COVID-19. Dne
15.5.2020 Krajská hygienická stanice pro Středočeský kraj oznámila,
že na okrese Kutná Hora není žádný
koronavirem
nakažený
člověk.
17.5.2020 byl ukončen nouzový
stav v České Republice. Situace
v našem okrese je tedy nyní více
než příznivá, přesto všechny naše
občany prosíme, aby nepolevovali
ve zvýšených hygienických opatřeních a opatrně volili, kdy, kde,
s kým a s kolika lidmi se budou
potkávat. Děkujeme Vám všem.
I v době koronavirové pokračovalo zastupitelstvo obce ve své práci. V březnu jsme se sešli v nouzovém režimu pouze za účelem
schválení nejnutnějších bodů plánovaného zasedání. Bylo nutné schválit přijetí dotace z fondu životního
prostředí na „Projekt zahrady u mateřské školy pro environmentální
vzdělávání“. Zároveň zastupitelstvo
schválilo podání žádosti na dotaci
ke Středočeskému fondu obnovy
venkova, která bude použita na dofinancování tohoto projektu. Další
schválená žádost o dotaci směřuje
do OPŽP a bude-li získána, pak
dojde ke kompletní rekonstrukci

Žlebský občasník
vytápění v Mateřské škole. A do
třetice zastupitelé schválili žádost
o dotaci z OPŽP na obnovu lipové
aleje ve Žlebech.
Dubnové zasedání již proběhlo
v plném rozsahu. Zastupitelé schválili provedení stavebně-historického
průzkumu „staré radnice“, což je
první krok k vypracování projektu
na její rekonstrukci. Na rekonstrukci
samotnou v současné době nejsou
v rozpočtu obce finanční prostředky, protože obecní rozpočet čekají
dvě velmi nutné a velmi rozsáhlé
akce, a to projekt „vodovodu
Zehuby-Kamenné Mosty“ a projekt
„rekonstrukce veřejného osvětlení
ve Žlebech“. Záměrem zastupitelů
je, být připraveni na případnou
žádost o dotaci na rekonstrukci staré
radnice. Schválena byla koupě pergoly na zahradu domu důchodců
v ulici Ke Mlýnu a výsadba zeleně
u dětského hřiště na Sibiři a větrolamu u bytových domů na okraji
obce (na Sibiři), která by měla proběhnout na podzim letošního roku.
Na základě vyhodnocení ankety
zájmu občanů o zahradní kompostéry je v současné době připravována žádost o dotaci na jejich
pořízení. Současně je v řešení
nákup dopravních automobilů pro
naše hasiče, na které byla získána
dotace, a zpracování vizualizace
úpravy interiéru knihovny a IC
a vstupních prostor obecního úřadu.
V měsíci dubnu proběhla oprava
ulice Školní a přilehlé spojovací
uličky, které se dočkaly nového
povrchu.

Provádění dezinfekce venkovních prostor mateřské školy jednotkou SDH.
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Květnové zasedání zastupitelstva se konalo již tradičně v hasičárně v Zehubech a to za přítomnosti občanů Zehub a Kamenných
Mostů, kterým tímto děkujeme za
zájem o práci zastupitelstva.
Hlavním tématem byl pochopitelně
vodovod v těchto místních částech.
Obec má předběžný příslib dotací
na výstavbu vodovodu a pevně
doufáme, že na podzim tohoto roku
začneme se zemními pracemi.
Chápeme, že situace je pro občany
neúnosná, ale nejsme schopni
ovlivnit rychlost práce úřadů a navíc
jsme povinni dodržovat termíny,
které nám při vypisování takové
akce stanovuje zákon. Děkujeme
proto za trpělivost. Zastupitelé v Zehubech schválili záměr opravy
veřejného osvětlení a uložili úkoly
k zahájení přípravy této akce. Ve
Středočeském
fondu
obnovy
venkova, ze kterého je již částečně
čerpáno na zahradu u Mateřské
školy, zůstávala dosud nevyužita
vysoká částka, kterou je třeba
vyčerpat do konce června letošního
roku. Bylo schváleno její použití na
opravu ulice Za Šumavou, která je
v nevyhovujícím stavu a je třeba zde
vyřešit parkování. Z mnoha dalších
bodů na programu jistě stojí za
zmínku schválení záměru vydat
knihu „Pomístní jména ve Žlebech“
autorů Ing. Z. Sejčka a pana M.
Žandy. Obdobná publikace stejných
autorů již vyšla v sousedním
Ronově nad Doubravou.
Výše uvedené informace jsou
pouze velmi stručným výtahem
z jednání zastupitelstva a z činnosti
vedení obce vůbec. Sem do občasníku vybíráme témata, která jsou
stěžejní nebo pro občany zajímavá.
Zápisy ze zasedání obsahující
veškeré projednávané body jsou
k nahlédnutí na stránkách obce.
A k dispozici je všem občanům také
vedení obce, které rádo zodpoví
veškeré dotazy. Závěrem tohoto
úvodníku přejeme všem občanům
krásný zbytek jara a pohodové léto.
Zastupitelé obce Žleby
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Slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
když jsem dopisovala poslední „Slovo starostky”, přemýšlela
jsem, o čem budu psát příště.
Nikdy by mě nenapadlo, že život
a příroda přijdou s takovým
tématem, jakým je pandemie
koronaviru a nouzový stav. Musím
říct, že jsem tomu v začátcích
nevěnovala velkou pozornost, ale
postupem času a díky mediální
masáži (naštěstí jsme se nenechali
uchlácholit sliby vlády) jsme
začali řešit šití roušek, shánění
dezinfekce a jejich distribuci.
Velice děkuji dobrovolníkům
z řad zastupitelstva, hasičů,
Sokolů,
samotných
občanů,
zaměstnancům obce, zkrátka
všem, kteří se zapojili. Podařilo se
nám poskytnout roušky všem
našim občanům starším 2let,
dezinfekci
vydávali
hasiči
v množství 1l na domácnost,
zaměstnanci obce pokračovali
s rozvozem vody občanům do
Zehub a Kamenných Mostů po
celou dobu nouzového stavu
a občanům starším 65let obec
nabídla zajištění nákupu potravin.
Tyto nákupy zajišťovali opět
zaměstnanci
obce.
Hasiči
prováděli dezinfekci veřejných
míst jako dětská hřiště, hřbitovy,
zastávky, kontejnerová stání. Zde
je nutno říci, že od státu jsme
nedostali žádnou roušku a pro
všechny naše obyvatele jsme od
státu obdrželi 100l dezinfekce
(tedy ani ne 100ml na obyvatele),
a to v době, kdy naši občané měli
dezinfekci zajištěnou obcí již
doma.
Pro většinu lidí asi zbytečný
„aktuální trvalý pobyt” se v této
situaci ukázal jako jediný
ukazatel, podle kterého se obec
mohla řídit a poskytovat podle něj
ochranné prostředky a dezinfekci.
Nemálo občanů volalo na obecní
úřad, že ještě nic neobdrželi,
a pak se ukázalo, že důvodem je

právě to, že nemají změněný
trvalý pobyt. Jsem velmi vděčná,
že se nám nákaza vyhnula a tuto
dobu jsme přečkali. Všechno zlé
je ale k něčemu dobré. Zjistili
jsme, že, když nám teče do bot,
dokážeme se semknout, pomáhat
si,
vymyslet
užitečné věci
(nanoroušky, štíty z 3D tisku, ...).
Byl nám dán čas na přemýšlení,
co je vlastně důležité. U nás
doma nám to trvalo zhruba týden,
než jsme si nastavili a zažili
režim, ale zvládli jsme to.
Dopoledne učení, odpoledne
jsem
odcházela
na
úřad.
S následky pandemie se budeme
potýkat i nadále. Obec se bude
muset
připravit
na
pokles
obecních příjmů. Věřím, že se
ekonomiku podaří resuscitovat
a vláda dodrží příslib, že obcím
výpadek příjmů z daní vykompenzuje. V opačném případě
budeme muset přehodnotit veškeré rozjeté projekty a určit
priority.
První z priorit je pro nás
jednoznačně „vodovod Zehuby,
Kamenné Mosty“. Pro žlebáky je
samozřejmostí, že si pustí vodu
z kohoutku, vysprchují se, napustí
vanu, spláchnou záchod (to, že
splachujeme pitnou vodou, je na
pováženou a je to další důležité
téma), ale jsou zde i zehubáci,
kamenomosťáci a markovičáci,
kteří jsou závislí na studních
a hladinách podzemních vod
a s každou kapkou vody přemýšlí,
na co ji použijí nebo jak ji využít
vícekrát. Stav podzemních vod je
téměř v celé České republice silně
podnormální a zdá se, že se
bohužel musíme připravit na
opravdu suché léto. I proto Obec
přistoupila ke změně údržby
zeleně. Na určitých místech došlo
ke snížení počtu sečí, založení
menších louček, které budou
sekány 2x za sezónu. Chceme tím
podpořit biodiverzitu (i brouci

a včely potřebují někde žít
a květiny kvést), zadržování vody
v krajině (je prokázáno, že v centimetrové trávě je mnohem tepleji,
tráva sesychá, eroduje půda, voda
se nestačí vsát do půdy a rychle
se odpaří). Dříve se tráva
nechávala dozrát a sekalo se na
seno zvířatům. Lidé se skoro prali
o kousek škarpy, kterou by si
mohli posekat. Dnes je to jinak.
Lidé očekávají veškerou údržbu
od obce. To co je za jejich
plotem, jakoby je nezajímalo,
protože nadávat a stěžovat si je
nejjednodušší. Chválit, to už je
těžší. Požadují nejlépe golfové
trávníky široko daleko, ale to není
řešením a jdeme z extrému do
extrému. Nedivme se pak, že
jediné, co v suchém prostředí
roste a přežívá, jsou bodláky.
Samozřejmě nechci paušalizovat
a děkuji všem, kteří se starají
i o veřejná prostranství okolo
svých domovů. Chápu, že někteří
se starali, ale nyní jim to již třeba
zdravotní stav nedovolí. Souhlasím, aby okolo komunikací, chodníků, pěších cest, zastávek,
sběrných
míst
s
tříděným
odpadem a hřbitovů byla tráva
vysekána. Nechápu ale, proč
bychom měli sekat travnaté
plochy každých 14 dnů, když je
prokázáno, že nesekáním podpoříme zadržování vody v krajině.
A vodu přece nutně potřebujeme.
Je to jeden z kroků, který nás nic
nestojí. Dalšími kroky mohou být
vybudování tůní, mokřadů nebo
rybníku, příp. retenční nádrže,
obnova polních cest, remízků,
výsadba stromů a větrolamů, ale
to jsou již finančně nákladné
a dlouhodobé projekty.
Vážení spoluobčané, děkuji,
že jste dočetli až sem a přeji Vám
hlavně pevné zdraví.
Ludmila Záklasníková
Vaše starostka
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O slovo se hlásí: Základní a mateřská škola
Školní rok je téměř za námi a je
na nás, abychom zhodnotili, co se
povedlo a kde musíme něco vylepšit.
Jak jistě všichni víte, letos došlo
k velké obměně členů pedagogického sboru. Doufám, že vy – rodiče
jste s vyučujícími na naší škole spokojeni. Bohužel do tohoto školního
roku zasáhla krize v podobě koronaviru, která způsobila zavření škol na
dlouhou dobu, a tak hodnocení
práce vyučujících je trochu komplikované. Finiš v podobě závěru
školního roku, shrnujících zkoušení
a písemek se prostě letos nekoná.
A tak učitelé nemají zpětnou vazbu,
kde je potřeba látku vysvětlit znovu,
co žáci pochopili z distančního
vzdělávání a čemu naopak nerozumí. A stejně na tom jsou i žáci. Ač
se učitelé snažili pomoci dětem přes
počítač s výukou, je potřeba, aby se
žáci vrátili do školních lavic. Tak
jako vy – rodiče máte děti vychovávat, my – pedagogové je máme
vzdělávat. Mnoho rodičů si stěžovalo, že nedokážou svým dětem
s výukou pomoci. Je jasné, že příští
školní rok budeme mít co dohánět,
že v září místo opakování budeme
učit to, co se nestihlo pořádně
probrat. Smůlu mají tak trochu naši
deváťáci, kteří se s látkou, která se
probírá na konci devátého ročníku,
už možná nikdy nesetkají. Na učilištích se totiž probírá něco jiného.
Velké poděkování patří všem
učitelům a učitelkám v základní
škole, ale i v mateřské škole, kteří se
zhostili distančního vyučování, jak
nejlépe mohli. Práce s opravováním
a luštěním toho, co a jak děti posílaly
zpět, bylo opravdu mnoho. Ne každé
dítě má doma počítač s internetem,
natož tiskárnu nebo scaner. Takže
děti psaly na papír a potom svou
práci fotily na mobil a posílaly
učitelům. Mnohdy se pak opravdu
nedalo vyluštit, co vlastně poslaly.
Během zavření školy a školky
proběhly zápisy dětí k přijetí do 1.
třídy a do MŠ. Vzhledem k tomu, že

počet dětí ve Žlebech stále stoupá,
skutečně dojde v základní škole
k rozpojení všech tříd. Naše škola
tedy bude mít plnohodnotnou výuku
v devíti ročnících. Mělo by nastoupit
minimálně 9 prvňáčků. K zápisu do
MŠ se dostavilo 19 dětí nejen z naší
obce, přijato jich bylo 16. Tato zvyšující se tendence v počtu dětí nás vede
k tomu, abychom v mateřské škole
během příštího roku začali budovat
třetí oddělení a mohli tak ve školce
mít až 75 dětí. Následně by se určitě
zvýšil i počet dětí v základní škole.
Doba, kdy do zdejší školy chodilo
300 dětí, je sice pryč, ale stovka dětí
by v současné době byla krásná.
Aktuální situace ve školství
není nijak příznivá. Nedá se s určitostí říct, co nás čeká, ale seznámím
vás alespoň s našimi plány.
• školní rok 2020/2021 bude
zahájen v úterý 1. 9. 2020
• v týdnu od 17. 8. do 21. 8.

bude pro děti prvních až třetích tříd
naší školy otevřena školní družina
formou příměstského tábora – plánovány budou výlety po okolí, hry,
soutěže, … Nahlásit své dítě je
nutno předem do 26. 6. 2020 na
tel. č.: 731 449 130 pí Matyášová
nebo pí Štainerová. Obědy budou
zajištěny ve školní jídelně. Záloha
200 Kč na cestovné a drobné výdaje
bude vybírána ve škole. Podrobnější
informace podáme po telefonu.
Maximální počet dětí je 15.
• provoz MŠ bude do
17.7.2020 a znovu se školka otevře
17.8.2020
Základní i mateřská škola jsou
plně připraveny na zahájení nového
školního roku. Všichni pedagogové
už se těší na nové i stávající děti a
přejeme jim mnoho úspěchů. Vám
všem přeji za kolektiv zaměstnanců
ZŠ a MŠ krásné a pohodové léto.
Mgr. Marcela Palošová, ředitelka

Pojďte se podívat do Mateřské školy

Počátky mateřské školy ve Žlebech sahají do poloviny 19. století.
Současná mateřská škola je v provozu
od roku 1979. Je umístěna v klidné
části obce a sousedí s krásným
zámeckým parkem. Může v současné
době poskytnout výchovu a vzdělávání až 48 dětem. Motto naší školy
je: „Kde je radost, tam je smích“. Při

práci s dětmi je kladen důraz na pohyb, hry, experimentování, podporu
zvídavosti a touhy dětí poznávat a učit
se. Vzdělávání je také zaměřeno na
posilování a rozvoj čtenářské,
předmatematické, sociální a environmentální gramotnosti. Cílem vzdělávání je spokojené dítě, které naslouchá ušima, dívá se očima a cítí
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srdcem. Vzdělávání dětí probíhá
podle školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět“, který je
zaměřený na oživení starých tradic
a lidových zvyků, na rozvíjení osobností dětí, vztahů mezi nimi, podporu
a toleranci. K tradičním akcím patří
vánoční besídky, masopustní průvod
obcí, vynášení Moreny a další. S rodiči dětí se snažíme udržovat přátelské
vztahy při pořádání společných akcí.
V posledních čtyřech letech prošla mateřská škola výraznou proměnou. Budova dostala novou střechu,
třídy byly vybaveny novým nábytkem,
který je maximálně přizpůsoben potřebám, hrám a věku dětí. V hernách
byly vyměněny podlahové krytiny.
Proběhla i rekonstrukce sociálního
zázemí a kuchyněk. Postupně dochází k rozšiřování vzdělávacích a didaktických pomůcek, doplňování nových

Žlebský občasník
prvků k interaktivní výuce jako jsou
např. interaktivní televize nebo tablety. Velké poděkování patří našemu
zřizovateli, Obecnímu úřady Žleby,
bez jehož finanční podpory by naše
školka nebyla na takové úrovni jako
dnes.
Rekonstrukcí, která probíhala
v několika fázích, prošla také školní
zahrada. V první fázi byla provedena
výstavba dopravního hřiště. Dále byla
zahrada vybavena novými herními
prvky. V současné době je schválen
projekt a získána dotace na výstavbu
školní zahrady s environmentálním
zaměřením. Součástí tohoto projektu,
je zřízení venkovní učebny, vysazení
zeleně okrasné i užitkové, vyvýšených záhonů, pocitového chodníku,
hmyzího domečku a podobně. Dotace mateřské škole byla poskytnuta na
základě vypracování projektu zřizo-
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vatelem a pedagogickými pracovníky
mateřské školy. Na dokončení zahrady se moc těšíme.
I naši mateřskou školu v letošním
roce zasáhla vládní nařízení a následné rozhodnutí zřizovatele spojená
s rozšiřující se pandemií. Mateřská
škola i přes uzavření komunikovala
s rodiči i dětmi prostřednictvím
e-mailu. Rodičům byly poskytovány
tematické náměty na činnosti a hry
s dětmi v domácím prostředí. Své
dveře mateřská škola otevřela mezi
prvními dne 11. května s neomezenou otevírací dobou. Snad se situace brzy vrátí do starých kolejí,
a naše školka tak bude moci oslavit
40. výročí od jejího otevření, které
bylo plánováno v měsíci květnu. Tyto
oslavy budou přesunuty do dalšího
školního roku.
Zdraví Vás kolektiv MŠ Žleby

Téma: Sucho a údržba zeleně v obci
Nikomu z nás nemohlo uniknout, jaká je situace s vodou v naší
(a nejen v ní) zemi. Již osmým
rokem jsou dešťové srážky a hladiny
vod pod dlouhodobým průměrem
a situace se stává více než kritickou.
Jistě není nutno nikomu připomínat,
že bez vody není život, a proto je
nejvyšší čas (a už není za pět minut
dvanáct, ale spíš lehce po dvanácté)
ukončit vyčkávací fázi a začít konat.
Mnozí si možná řeknou: „Co já
zmůžu?“ A odpověď je jednoduchá:
„Mnoho!“ Princip je jednoduchý,
začněte prostě sami u sebe. Nenapouštějte bazény, chytejte dešťovou
vodu, nenechávejte zbytečně téct
vodu při čištění zubů, znovu použitelnou vodu (např. po umytí zeleniny, vodu ze sušičky) nevylévejte,
ale vyběhněte s ní ke stromu před
domem nebo tu ze sušičky použijte
třeba na mytí podlahy. Příkladů
a možností je mnoho a byla jim už
věnována spousta prostoru v časopisech, novinách i na internetu.
Naše obec se rozhodla také
přispět. A to změnou v systému
údržby zeleně v obci. Občané obce
jsou rozděleni do dvou rozdílných

táborů. Jedni jsou zvyklí (a nechtějí
své zvyky měnit) na krátce střižené
trávníky, vysekané příkopy. Zkrátka
a dobře jsou příznivci způsobu sečení „na drn“ a pokud možno co
nejčastěji, aby tráva radši vůbec
nevyrostla. A pak je tu ten druhý
tábor, který se v této formě údržby
neshlédl. Pojďme se krátce podívat
na oba způsoby údržby zeleně.
Existuje mnoho studií a měření,
které zkoumaly vliv délky sečení
trávy a jejího druhového složení na
zadržování vody a klima v obci.
Krátce střižený trávník nezadržuje
sluneční paprsky, vysušováním se

snižuje jeho retenční schopnost
(není schopen zadržovat a využívat
ani rosu), zvyšuje se prašnost, půda
se přehřívá a dále vysušuje, což
nesvědčí ani hmyzu a půdním
organismům. Vyschlá půda není
schopna při dešti zadržovat vodu, ta
po ní stéká podobně jako např. po
vydlážděných plochách a mizí
v dešťové kanalizaci. Ztvrdlá, vyschlá a přehřátá půda je nevhodná pro
hmyz a půdní organismy, které zde
mají funkci zkypřování, tvorby
humusu a po odumření jsou živinami pro rostliny. Rostliny strádají,
snižuje se jejich druhová pestrost
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(pokud se nejedná o „klasický trávník“, který je druhovou monokulturou, která např. hmyzu neposkytuje žádnu potravu), zůstávají zde
pouze velmi odolné rostliny, jako
jsou bodláky a pcháče. Vhodné
není ani pravidelné odstraňování
posečené hmoty. Humus, který
vzniká rozkladem rostlin a živočichů váže velké množství vody
(1kg kvalitního humusu dokáže
vázat až 3 litry vody) a zároveň
poskytuje živiny pro další život
v trávě. Trávník tedy v důsledku
nevhodné údržby uhyne. A aby
tomu
„trávníku-chtivý“
člověk
zabránil, doplňuje živiny umělými
hnojivy,
likviduje
„nežádoucí“
rostliny jedy a zalévá a zalévá
a zalévá … tolik chybějící vodou.
Pokud však budeme trávník
sekat třeba s poloviční frekvencí,
vznikne vyšší porost s větší druho-
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vou pestrostí rostlin. Stane se stabilnějším a lépe pak odolává výkyvům
počasí. Díky hustému porostu
zadržuje sluneční paprsky, déle
udrží ranní rosu i vodu z dešťových
srážek, poskytuje prostor a potravu
nejen pro drobné živočichy. Takový
trávník pomáhá svým hospodařením
nejen zadržovat vodu v krajině, ale
jejím odparem významně napomáhá snižovat teplotu ve svém
okolí. Zároveň snižuje prašnost
(prach je přitom velmi výrazným
alergenem) ve svém okolí. Víme
tedy, že ideální je sekat trávník na
výšku cca 10 cm, pak jsou jeho
funkce
a
možnosti
ideálně
podporovány.
V mnoha městech (a to i v blízkém okolí) se v poslední době
objevují méně často kosené plochy.
Tyto takzvané městské loučky nebo
plochy udržované mozaikovou sečí,
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mají za úkol kromě výše zmíněných
funkcí, poskytnout také potravu pro
rozmanitý hmyz a potěšit oko
kolemjdoucího člověka. I v naší
obci jsme se rozhodli, systém
údržby zeleně změnit a prospět tak
přírodě i lidem. Smyslem není
„zarostlá“ obec. Místa sloužící
k odpočinku (okolí laviček), dětská
hřiště, hřbitovy, okolí komunikací,
chodníků, sběrných míst odpadu
apod. budu nadále sekána. Zároveň
ale chceme v obci vytýčit místa, kde
se sekat nebude tak často a tráva se
bude sekat výš. Dále místa tzv.
„louček“, kde bude část trávníku
ponechána dočasně neposečená,
aby zde mohlo dojít k dozrání
rostlin a jejich vysemenění, čímž
zvýšíme druhovou pestrost. A také
místa, kde seč bude probíhat pouze
2x do roka. Dojde i k úpravám
technologie sečení tak, aby co
nejvíce odpovídala požadavků lidí
i přírody.
Současné zastupitelstvo se také
zavázalo omezovat kácení stromů
a keřů a podporovat výsadbu
nových. V této aktivitě chceme
pokračovat
(v nejbližší době úpravami u MŠ
a na Sibiři) a dlouhodobě sledujeme
možnosti získání finančních prostředků na tyto aktivity od státu
i různých jiných organizací, které
výsadbu zeleně podporují.
Jsme si vědomi, že ideálu
nedosáhneme ze dne na den, že
bude třeba vytipovat vhodná místa,
naučit se pracovat „jinak“, změnit
nahlížení „krátkotrávníkatých“ spoluobčanů (i zastupitelé mezi sebou
na toto téma vášnivě diskutují) a že
všechno se třeba nepovede hned na
první pokus. Zároveň ale víme, že
mezi občany naší obce je nemálo
takových, kteří jsou s námi v této
zelené aktivitě na jedné vlně.
Prosíme Vás tedy o součinnost.
Máte-li nějaké nápady, tipy na
vhodná místa, připomínky, neváhejte a ozvěte se. Času zachránit co se
dá, už moc nemáme…
Zdeňka Nová
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Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského
úřadu v Čáslavi
vydal 18. května 2020 zákaz zalévání trávníků a napouštění bazénů na
celém území obce s rozšířenou působností (tedy i v naší obci).
Zákaz se netýká zachycené dešťové vody a přečištěné vody z domovních
čističek odpadních vod.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Podzimní termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu byl
stanoven na 17. -19. zaří 2020.
Připomínáme, že nebudou sváženy pneumatiky!
více informací na www.eltma.cz/sberna-mista

Dotazníkové šetření – využití nemovitostí obce

Obec Žleby se zapojila do dotazníkového šetření zaměřeného na názory občanů na využívání
obecních nemovitostí a možné náměty na jeho zlepšení.
Dotazník můžete vyplnit do 31. července 2020 elektronicky na webové stránce
https://nemo.fek.zcu.cz/index.php#vyzkum
nebo v tištěné podobě, který je k dispozici na OÚ.

Koronavirus nepřál žlebské pouti a tak se plánovaný

jarmark přesouvá na
první adventní víkend 28. a 29. listopadu 2020
Zároveň se v sobotu 28. listopadu uskuteční

v kostele Narození Panny Marie adventní koncert
a v neděli 29. listopadu 2020

rozsvítíme společně vánoční strom na Zámeckém náměstí
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UŽITEČNÉ INFROMACE PRO OBČANY
Dětský lékař MUDr. Sýkora
Obecní úřad Žleby
Zámecké náměstí 67

Úřední hodiny
Pondělí: 8:00-12:00 12:30-16:30
Středa: 8:00-12:00 12:30-16:30
telefon starostka: 327 398 107
737 750 193
web: www.ouzleby.cz
e-mail: starosta@ouzleby.cz
mistostarosta@ouzleby.cz
Matrika, Evidence obyvatel
telefon: 327 398 711
e-mail: matrika@ouzleby.cz
Hospodářka
telefon: 327 398 135
e-mail: ekonom@ouzleby.cz
Evidence majetku
telefon: 312 523 790
e-mail: majetek@ouzleby.cz
Stavební úřad
telefon: 327 398 225
704 565 449
e-mail: stavebni@ouzleby.cz
Údržba veřejného prostranství obce
telefon: 606 027 822
e-mail: udrzba@ouzleby.cz

Informační centrum a knihovna
Otevírací doba:
Pondělí: 9:00-11:00 13:00-17:00
Úterý: 8:00-15:00
Středa: 9:00-11:00 13:00-17:00
Čtvrtek: 8:00-15:00
Pátek: 8:00-12:00
telefon: 327 398 266
e-mail: knihovna@ouzleby.cz
knihovnu a IC najdete i na Facebooku

Zámecké náměstí 65

Pondělí 13:10 – 14:30
Čtvrtek 11:10 – 12:30
telefon 607 887 890, 327 313 130
web: www.pediatrie-sykora.cz

Lékař pro dospělé MUDr. Svoboda
Zámecká 258, Ronov n. Doubravou
Pondělí 08:00 - 11:00 a 12:00 - 18:00
Úterý
08:00 - 12:00
Středa 08:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00
Čtvrtek 10:00 - 11:00 (pouze pro zvané)
Pátek
09:00 - 12:00
odběry denně 7:00 – 8:00 - Tel.: 469 315 015

Základní a mateřská škola ve Žlebech
telefon: 327 398 124
772 720 771 – ředitelka školy
772 720 773 – zástupkyně ředitelky
731 449 130 – sborovna
web:
www.skolazleby.cz
e-mail: zszleby@post.cz

Školní jídelna
Výdej stravy v první den nepřítomnosti:
11:00-11:30 v MŠ
11:30-11:45 a 12:25-13:00 v ZŠ
Odhlášení a přihlášení stravy
den předem do 13 hodin osobně v kuchyni nebo
na tel. 327 398 235
724 774 984
732 240 445

Pošta Žleby

Otevírací doba:
Pondělí 8:00-10:30 13:30-16:00
Úterý
8:00-10:30 13:30-16:00
Středa 8:00-10:30 13:30-15:30 16:00-17:00
Čtvrtek 8:00-10:30 13:30-16:00
Pátek
8:00-10:30 13:30-16:00
telefon: 327 398 100
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Fotografie archiv obce * Evidenční číslo MK ČR E 23672

